
 
 
 
 
 
time:matters breidt sameday netwerk uit  Amsterdam en Paris 

 

Neu-Isenburg, 01 december 2015: time:matters, de expert op het gebied van internationale Special 

Speed Logistiek, breidt zijn Sameday Air Netwerk verder uit. Sinds heden staan er vanaf Amsterdam 

meer dan 50, en vanuit Paris 50 directe verbindingen in Europesche metropolen ter beschikking. Dit zijn 

meer dan 750 extra vliegverbinding per week. 

 “Ons doel is om onze klanten voor hun dringende zendingen de snelste verbinding met de beste 

kwaliteit te kunnen bieden. Daarbij is de continue uitbreiding van ons netwerk prioriteit. Verdere directe 

verbindingen betekenen voor onze klanten meer flexibiliteit en kortere transporttijden”, zei Franz-Joseph 

Miller, bedrijfsleider van time:matters GmbH, en zei verder: “De laatste jaren is het ons gelukt om ons 

bedrijf in Nederland en Frankrijk sterk uit te breiden. Wij zijn erg tevreden nu nog meer aantrekkelijke 

directe verbindingen aan te kunnen bieden.” De Routings kunnen via het boekingsportaal time:matters 

online geboekt worden.  

Concreet omvat het Sameday Netwerk 105 Europesche bestemmingen per vliegtuig plus verder 148 

stations per ic:kurier. 

 
time:matters GmbH: 

De expert voor wereldwijde Special Speed Logistics biedt op maat oplossingen voor zeer spoedeisende of complexe 
logisiteke opdrachten en maakt op deze manier een bezorging binnen enkele uren mogelijk. Basis hiervoor zijn zo 
snel mogelijke en betrouwbare transporte per vliegtuig, trein en over de weg, exclusieve samenwerking en het 
globale netwerk met meer dan 500 koerierpartners en  vliegbestemmingen. In principe kan time:matters van elke 
beschikbare airline gebruik maken en heeft daarmee een alomvattend logistiek netwerk: dagelijks meer dan 3000 
verbindingen naar meer dan 500 bestemmingen in ongeveer 90 landen. time:matters heeft bovendien een eigen 
terminal voor express- en koerierzendingen op de luchthaven Frankfurt. 

Voor nadere informatie of fotomateriaal:  
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